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econômico-financeira para projeto de implantação, gestão, 
operação e manutenção de centrais para geração distribuída 
de energia solar fotovoltaica, bem como para a implantação 
de medidas de eficiência energética em edifícios públicos do 
Município de São Paulo.

Assunto: Prorrogação do Prazo para Entrega dos Estudos 
Finais

Em virtude das solicitações de dilação do prazo referencia-
das no Encaminhamento SEI 060367699, a Comissão Especial 
de Avaliação, no uso das competências previstas no item 12.1 
do Edital de Chamamento Público CH/001/2021/SGM-SEDP, de-
liberou favoravelmente à prorrogação do prazo para entrega da 
versão dos ESTUDOS FINAIS para o dia 18 de abril de 2022, a 
serem enviados por meio do endereço eletrônico pmiprojetos@
prefeitura.sp.gov.br.

 DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6011.2022/0000470-6. SGM/CAF/DAP/SAA. Aquisição de 

Garrafa de Água Mineral Natural 510ml. I - À vista dos elemen-
tos contidos no presente, nos termos do inciso II do artigo 24 da 
Lei Federal 8.666/93 e alterações c/c Lei Municipal 13.278/02, 
Decreto 44.279/03 e Decreto 54.102/2013, com os valores 
atualizados pelo Decreto 9.412/2018, Cotação Eletrônica n.º 
06/2022-SGM, em especial a manifestação da Assessoria Jurí-
dica desta Pasta, doc. 060399265, AUTORIZO com base na de-
legação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-
SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, 
a contratação da empresa ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRI-
MENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: 
26.958.241/0001-31, objetivando a aquisição de 6.480 garrafas 
de água mineral – sem gás – Embalagem 510ml, sendo 540 
pacotes com 12 unidades, conforme requisição (058986157) e 
especificação técnica anexada sob doc. nº 058986161, pelo va-
lor de R$ 4.433,40 (quatro mil quatrocentos e trinta e três reais 
e quarenta centavos), com o prazo de entrega parcelada por 
um período de 12(doze)meses, contados a partir da emissão da 
ordem de fornecimento. II- Designo como gestora do ajuste a 
servidora Mariane Capricho Camacho Medeiros - RF: 820.350.4. 
O controle de execução será exercido pelos (a) servidores (a): 
Elizabete Andréa Monteiro – RF:750.003.3, na qualidade de 
fiscal e Geremias da Silva - RF: 626.100.1, como suplente. III- 
Emita-se Nota de Empenho em favor da empresa: ZANCAPEL 
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, 
inscrita no CNPJ: 26.958.241/0001-31, pelo valor total de R$ 
4.433,40 (quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e quaren-
ta centavos), onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.12
2.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, para o presente exercício.

 6011.2021/0000187-0. SGM/SERI/SAGA.: Credenciamen-
to de Agentes de Governo Aberto. Convocação dos Agentes 
Formadores de Governo Aberto. I. À vista dos elementos con-
tidos no processo, em especial a informação de documento 
060346029, RERRATIFICO o despacho constante no documento 
nº: 060123395, publicado no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo em 19/03/2022, página 83 (doc. 060219178), para fazer 
constar, onde se lê: “ MARCELA PEREIRA NERY, inscrita no 
CPF sob n.º 404.860.918-18, no valor de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais), leia-se MARCELA PEREIRA NERY, inscrita no CPF 
sob n.º 404.860.918-13, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais) e onde se lê: IZABELA ALVES BORBA, inscrita no CPF 
sob n.º 426.523.294-12, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais), leia-se: IZABELA ALVES BORBA, inscrita no CPF sob n.º 
426.523.298-12, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)".

 COMUNICADO

EDITAL Nº 001/2021-SGM/CGM - EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO DE AGENTES DE GOVERNO 
ABERTO E ANEXO IV: TERMO DE COMPROMISSO

Processo SEI n.º 6011.2021/000187-0
A Secretaria de Governo Municipal e a Controladoria Geral 

do Município de acordo com as disposições da legislação vigen-
te COMUNICAM a todos os interessados:

1- FICA ALTERADO AS DATAS DOS ENCONTROS MENSAIS 
EM 2022, prevista no item

10.2 do Edital Nº 001/2021-SGM/CGM e no item 6.2 
do Anexo IV: Termo de Compromisso publicado no DOC em 
25/05/2021 página 125.

O agente deverá comparecer aos encontros mensais refe-
rente ao ciclo que for contratado, conforme calendário abaixo, 
sujeito à alterações:
Encontros Data Início Término
4º Encontro Mensal 2022 31/05/2022 15h 17h
5º Encontro Mensal 2022 28/06/2022 15h 17h
6º Encontro Mensal 2022 26/07/2022 15h 17h

SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL CONTROLADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO

 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

 GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

 6013.2019/0001688-2- ASSUNTO: REALIZA-
ÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÁS 
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – G.L.P ENVASADO – 
BOTIJÃO PARA A PMSP.

INTERESSADA: SGM/SECRETARIA EXECUTIVA DE 
GESTÃO - SEGES

I – À vista dos elementos contidos no presente proces-
so, em especial a manifestação da Coordenadoria Jurídica 
da Secretaria de Governo Municipal - SGM/COJUR em doc. 
058511110, com fundamento nas Leis Federais nº 8.666/1993 
e 10.520/2002, na Lei Municipal nº 13.278/2002 e nos Decre-
tos Municipais n°s 43.406/2003, 44.279/2003, 46.662/2005 e 
54.102/2013, e no exercício da competência a mim delegada 
prevista no artigo 4º, inciso I, alínea a, da Portaria SGM nº 
11/2021, AUTORIZO a abertura de licitação, na modalidade 
PREGÃO, por meio eletrônico, para registro de preços para 
fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – G.L.P Envasado – 
Botijão para a PMSP e APROVO a minuta de edital encartada no 
documento SEI nº 057808072.

II – Para o processamento do certame DESIGNO, consoante 
a previsão da competência prevista no artigo 3º, inciso IV, do De-
creto nº 46.662/2005, pela delegação do artigo 4º, inciso I, alínea 
b, da Portaria SGM nº 11/2021, a Comissão Permanente de Licita-
ção – CPL-2/COBES, constituída pela Portaria SG nº 56/2020, para 
a condução do certame, atribuindo-se a função de Pregoeira à 
sua Presidente, Senhora Sandra Santana Sales – RF nº 748.157.8, 
e a função de equipe de apoio a seus membros.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Torna-se público o Pregão eletrônico 05/2022-COBES - 

OFERTA DE COMPRAS: 801001801002022OC00003 - Processo 
Administrativo SEI nº 6013.2019/0001688-2 Objeto: Registro de 
Preços para  fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – G.L.P 
Envasado – Botijão/Cilindro para a PMSP. A abertura será proce-
dida pela CPL-2, no dia 07/04/2022 às 10:00 horas. O Edital e 
seus anexos poderão ser através da Internet pelos sites: www.
bec.sp.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 6029.2022/0002504-3 – Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana – SMSU - Aquisição mediante Ata de 
Registro de Preços - I - No exercício das atribuições a mim 
conferidas por lei e pela Portaria 25 de 15 de junho de 2020, à 

fica 0,0438m/m e se a cota de chegada for 744,83 a declividade 
do trecho ficará de 0,0193m/m - qual vale ??"

Em caso de duvidas, entrar em contato com a Engª Sonia - 
Fone: 3337-98827

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - CONTABILIDADE
 À vista das informações constantes constantes no Processo 

SEI nº 7610.2022/0000705-4, retifico o despacho publicado no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 24/03/2022, fls. 82, 
para fazer constar o seguinte: onde se dotação 86.10.16.122.
3024.2.611.3.3.90.39.00.09, leia-se dotação 83.10.16.122.302
4.2.611.3.3.90.39.00.09., ficando ratificados os demais termos 
do despacho.

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
– PRODAM-SP S/A

CNPJ – 43.076.702/0001-61
AVISO
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, nesta ca-

pital, na Sede da empresa, localizada à Rua Libero Badaró, 
nº 425, 7º andar - Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905, os 
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, 
relativos ao exercício de 2021.

São Paulo, 24 de março de 2022.
A DIRETORIA
prodam.sp.gov.br | prodam@prodam.sp.gov.br

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU-
NICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP 
S/A

EXTRATO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO
PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0001683-3
EMPRESA: TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.
CNPJ Nº: 07.140.762/0001-32
OBJETO: APROVAÇÃO DO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO 

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS 
NOBREAK DE 300 KVA CADA NO SITE BARRA FUNDA NO 
PERÍODO DE 10/09/2021 A 22/01/2022, SEM A EXISTÊNCIA 
DE LASTRO CONTRATUAL, CONFORME DELIBERADO NA 2090ª 
REUNIÃO DE DIRETORIA OCORRIDA EM 04/03/2022, NO VALOR 
DE R$ 142.212,47 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS 
E DOZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), CONCERNENTE 
À NOTA FISCAL Nº 1908.

 LICITAÇÕES

 GABINETE DO PREFEITO
 SP REGULA

 SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

 PROCESSO SEI N.º 9310.2022/0000122-0
I – DESPACHO DIRETORIA COLEGIADA
1. À vista dos elementos constantes do processo, os quais 

acolhe-se como razão de decidir, no exercício das atribuições 
delegadas pelo no inciso VI do art. 10 da Lei nº 17.433/2020 
c.c. Decreto Municipal nº 60.941/2021 e com fundamento no 
artigo 24, X da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no 
Decreto Municipal nº 25.753/1988, nas Orientações Normativas 
nºs 02/PGM/94 e 01/PGM/95, 01/PGM/05, nas Portarias nº 277 
de 04/11/99, nº 308 de 28/12/99, nº 188 de 27/07/01, nº 262/
PREF/2002 e nº 021/SGM-SEGES/2022 AUTORIZA-SE a locação 
não residencial do imóvel situado na Rua Líbero Badaró, 425, 
13º andar, (área de 878,32m²) e quatro vagas de garagem, de 
propriedade da TRISH – Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
inscrita no CNPJ nº 34.706.859/0001-32, para instalação da 
sede da SP-REGULA, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados 
a partir da data da assinatura do contrato, no valor mensal 
estimado em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), somado 
a despesa de condomínio no valor mensal estimado em R$ 
14.387,00 (quatorze mil e trezentos e oitenta e sete reais) ao 
Condomínio Edifício Grande São Paulo, inscrito no CNPJ sob o 
nº 53.836.102/0001-08 e despesa com IPTU no valor mensal 
estimado em R$ 3.918,42 (três mil, novecentos e dezoito reais e 
quarenta e dois centavos) a ser recolhido à SECRETARIA MUNI-
CIPAL DA FAZENDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.392.130.0001-
18 totalizando o valor anual estimado em R$ 675.665,04 
(Seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco 
reais e quatro centavos).

II – DESPACHO DIRETOR-PRESIDENTE
1 – AUTORIZA-SE, em consequência, as emissões das cor-

respondentes Notas de Empenho em nome das credoras men-
cionadas acima, para suportar a despesa que a contratação en-
sejará neste exercício, conforme Notas de Reservas nº 70/2022 
e 71/2022, onerando as dotações orçamentárias n°s:

· 33.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 - Administração 
da Unidade - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

· 33.10.04.122.3024.2.100.3.3.91.47.00.00 - Administração 
da Unidade - Obrigações Tributárias e Contributivas.

2 - Ainda, nos termos do Decreto Municipal nº 54.873/2014, 
DESIGNA-SE para gerir o contrato o empregado FABIO BRISOTTI 
DA SILVA, para fiscalizar os empregados VINICIUS SILVA CARU-
SO – RF nº 890.869.9 titular e LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS 
REIS - RF 888.229.1 suplente.

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO DA COORDENADORA DE ADMI-
NISTRAÇÃO E FINANÇAS

6013.2020/0005090-0. SGM/CAF - Ministério da Eco-
nomia - Receita Federal do Brasil. Cancelamento de Saldo de 
Empenho. 1. À vista dos elementos contidos no processo, es-
pecialmente as informações sob documentos n.ºs: 060197159, 
060232282 e 060232338, AUTORIZO, com base na delegação 
de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM, 
observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o can-
celamento do saldo da nota de empenho n.º: 26.132/2022, 
no valor de R$ 466,55 (quatrocentos e sessenta e seis reais e 
cinquenta e cinco centavos), emitida em favor do MINISTÉRIO 
DA ECONOMIA, inscrito no CNPJ sob n.º 00.394.460/0001-41.

 COMUNICADO CEA
Chamamento Público CH/001/2021/SGM-SEDP
Processo Administrativo SEI 6011.2021/0001320-7
Objeto: Apresentação de estudos de modelagens técnico-

-operacional e de engenharia e de subsídios para modelagem 

invés de 0,010m/m, PV12 - PV13 - 0,0075m/m declividade real 
ao invés de 0,010m/m, PV13 - PV14 - 0,0094m/m declividade 
real ao invés de 0,010m/m, PV14 - PV15 - 0,0185m/m declivida-
de real ao invés de 0,020m/m, PV15 - PV16 - 0,0436m/m decli-
vidade real ao invés de 0,043m/m, PV16 - PV17 - 0,045m/m de-
clividade real ao invés de 0,043m/m, PV17 - PV18 - 0,032m/m 
declividade real ao invés de 0,035m/m, PV18 - PV19 - 0,055m/m 
declividade real ao invés de 0,052m/m; 2 - na planilha de 
dimensionamento, a somatória das áreas totais de contribuição 
entre PV9 - PV10 e em diante , não pode ser 3.3248,83 , sem 
somara as áreas de contribuição que chegam do PV2-PV 9 de 
8.774,89 e do PV8-PV9 de 5.031,20 - o que dará uma área de 
17.154,92 no total e daí por diante.... as áreas apresentadas 
não somam as áreas anteriores...;

AV, MONTE MAGNO X AV. VER. ABEL FERREIRA: 1 - encon-
tramos diferenças de declividades face a distância real apresen-
tada - assim temos entre: PV19 - PV20 - 0,0086m/m declividade 
real ao invés de 0,010m/m, PV20 - PV5 - 0,0213m/m declivida-
de real ao invés de 0,010m/m."

Em caso de duvidas, entrar em contato com a Engª Sonia 
- Fone: 3337-9882 

Prezado (a) Senhor (a)
Em data de 22 de março de 2022 foi exarado do Processo 

SEI nº 6022.2021/0003199-0 o seguinte comunique-se; Solicito 
comunicar o interessado nos seguintes termos: " Face ao novo 
projeto apresentado, temos:

1 - O estaqueamento apresentado apresenta diferentes dis-
tâncias na planta das galerias projetadas. O estaqueamento do 
perfil apresentado está correto com as distâncias apresentadas 
pois apresenta as distâncias correspondentes às declividades 
calculadas, porém estas distâncias difere das apresentadas nas 
plantas e perfil. A memória de cálculo e o dimensionamento 
seguiu as distâncias reais dos estaqueamentos - isto acontece 
em todas as ruas envolvidas;

PARA A RUA ENG. CESTARI : No PV 1 - cota de topo do 
PV 1 mais rasa que a cota de fundo em planta e perfil - acre-
ditamos que a cota de topo real seja de 754,67 ao invés de 
745,67; 2 - A tubulação entre BL dupla e PV 1 deverá ser de 
0,60m porque recebe uma galeria de 0,60m. Nunca diminuimos 
os diâmetros de galerias de jusante; 3 - O PV5 em planta tem 
cota de 746,12 e não 747,12; 4 - do conjunto de bocas de lobo 
duplas com GI 749.65/753,98/752,16 parte uma galeria de 
0,60m , onde esta galeria se interliga ? a tubulação projetada 
de 0,50 m parece interromper esta galeria !!??!! Se esta galeria 
se interliga na galeria projetada, esta deverá apresentar o 
diâmetro de 0,60m;

PARA A AV. DR. EDUARDO COTCHING: 1 - No PV 2, se a BL 
dupla tem cota de fundo de 749,35, como se interliga na gale-
ria com cotas de fundo de 749,45 - mais rasa ?? recomendamos 
projetar uma nova boca de lobo dupla neste local; 2 - qual a 
cota de chegada da galeria de 0,50m no PV 2 ? Não se esque-
cer que como a galeria de jusante é de 1,00m de diâmetro , 
deverá existir um degrau neste ponto; 3 - As declividades reais 
nos trechos PV3 - PV8 -é de 0,032 m/m ao invés de 0,038m/m, 
PV8 - PV9 é de 0,0682 m/m ao invés de 0,076m/m e entre PV 
2 - PV9 é de 0,0063m/m ao invés de 0,0070m/m; 4 - a cota de 
chegada no PV 9 é de 745,96 e não 745,95 - há diferenças em 
planta x perfis 5 - a cota de topo do PV 9 é de 751,95 e não 
752,00 - há diferenças entre perfis; 6 - a cota de saída do PV 9 
é de 749,20 e não 749,21 - há diferenças entres perfis ;

PARA A RUA JORGE BITTAR: 1 - No PV 9 a cota de chegada 
é de 749,96 e não 749,95; 2 - como há diferenças de distân-
cias entre PV's, há diferenças de declividades, assim temos 
entre: PV9 - PV10 - 0,0488m/m declividade real ao invés de 
0,048m/m, PV10 - PV11 - 0,0048m/m declividade real ao invés 
de 0,0050m/m, PV11 - PV12 - 0,0089m/m declividade real ao 
invés de 0,010m/m, PV12 - PV13 - 0,0075m/m declividade real 
ao invés de 0,010m/m, PV13 - PV14 - 0,0094m/m declividade 
real ao invés de 0,010m/m, PV14 - PV15 - 0,0185m/m declivida-
de real ao invés de 0,020m/m, PV15 - PV16 - 0,0436m/m decli-
vidade real ao invés de 0,043m/m, PV16 - PV17 - 0,045m/m de-
clividade real ao invés de 0,043m/m, PV17 - PV18 - 0,032m/m 
declividade real ao invés de 0,035m/m, PV18 - PV19 - 0,055m/m 
declividade real ao invés de 0,052m/m; 2 - na planilha de 
dimensionamento, a somatória das áreas totais de contribuição 
entre PV9 - PV10 e em diante , não pode ser 3.3248,83 , sem 
somara as áreas de contribuição que chegam do PV2-PV 9 de 
8.774,89 e do PV8-PV9 de 5.031,20 - o que dará uma área de 
17.154,92 no total e daí por diante.... as áreas apresentadas 
não somam as áreas anteriores...;

AV, MONTE MAGNO X AV. VER. ABEL FERREIRA: 1 - encon-
tramos diferenças de declividades face a distância real apresen-
tada - assim temos entre: PV19 - PV20 - 0,0086m/m declividade 
real ao invés de 0,010m/m, PV20 - PV5 - 0,0213m/m declivida-
de real ao invés de 0,010m/m."

Em caso de duvidas, entrar em contato com a Engª Sonia 
- Fone: 3337-9882

Prezado (a) Senhor (a)
Em data de 22 de março de 2022 foi exarado do Processo 

SEI nº 6022.2021/0003391-7 o seguinte comunique-se:Solicito 
comunicar o interessado nos seguintes termos: " Com base no 
novo projeto apresentado temos: As declividades dos trechos 
PV19 - PV20 de 0,0629m/m e PV20- PVEX de 0,0711m/m estão 
muito altas, dado velocidades de 5,05m/s e 5,27m/s para as 
vazões de projeto respectivamente, ou seja estão acima dos li-
mites de velocidades permitidas por normas de SIURB. Deverão 
ser criados degraus nos PV's para diminuir estas declividades, 
sugerimos diminuir as declividades nos trechos para 0,060 
m/m."

Em caso de duvidas, entrar em contato com a Engº Sonia 
- Fone: 3337-9882

Prezado (a) Senhor (a)
Em data de 24 de março de 2018 foi exarado do Processo 

SEI nº 1020.2021/0012209-5 o seguinte comunique-se; Solicito 
comunicar o interessado nos seguintes termos:" O interessado 
deverá anexar junto ao processo, o levantamento planialtimétri-
co e o projeto básico."

Em caso de duvidas, entrar em contato com o Engº Paulo 
- Fone: 3100.1526 

Prezado (a) Senhor (a)
Em data de 24 de março de 2022 foi exarado do Processo 

SEI nº 6022.2021/0003497-2 o seguinte comunique-se: Solicito 
comunicar o interessado nos seguintes termos;"Conforme a 
informação técnica de SVMA/CLA/DCRA/GTMAPP na cota de 
n.º 059976997, O interessado deverá apresentar levantamento 
planialtimétrico cadastral com a demarcação da faixa de APP 
de 30 (trinta) metros para cada lado do Córrego Ribeirão do 
Perus, acompanhado da respectiva ART/RRT."

Em caso de duvidas, entrar em contato com o Engº Paulo 
- Fone: 31001526 

Prezado (a) Senhor (a)
Em data de 24 de março de 2022 foi exarado do Processo 

SEI nº 6022.2021/0003392-5 o seguinte comunique-se;Solicito 
comunicar o interessado nos seguintes termos: " Com base 
no novo projeto apresentado temos: A declividade do trecho 
entre PV 14 - PV15 é de 0,054 m/m ao invés de 0,0552m/m 
e esta declividade deste trecho entre PV14 - PV15 de 0,054 
m/m está muito alta, dando velocidade de 5,10m/s para a 
vazão de projeto, ou seja está acima dos limites de velocidades 
permitidas por normas de SIURB. Deverá ser criado degrau no 
PV para diminuir esta declividade. As declividades reais nos 
trechos PV19 - PV06 - é de 0,0296 m/m ao invés de 0,035m/m 
e PV20 - PV09 é de 0,0171 m/m ao invés de 0,0209m/m. Os 
diâmetros entre PV's sempre deverão ser de no mínimo Ø0,60m 
e não Ø0,50m - por norma de SIURB, deste modo, os diâmetros 
entre os PV19 - PV06, PV20- PV09 E PV21- PV12 deverão ser 
alterados para Ø0,60m. No perfil entre o PV 21 e PV 12, temos 
desenhado a chegada no PV 12 na cota 744,83 e não 744,441 
- qual vale ??? se a cota de chegada for 744,441 - a declividade 

1 – que nos termos do despacho de fls.286, proferido nos autos 
em epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 045/2019, publicado 
no D.O.C em 11/05/2019, pág.39 sob fls.294/300 dos autos, o 
interessado executou as obrigações e serviços pactuados em 
compensação pelos cortes e transplantes autorizados, e reali-
zados na Rua Dr. Costa Jr. n°s 465,475 e 485 x Rua Germaine 
Burchard, n°490 Água Branca, São Paulo-SP. 2 – que os trans-
plante internos, estabelecidos na Cláusula Primeira item 1.4, 
e na Cláusula Quarta, realizados no endereço do TCA, foram 
vistoriados, pelo Eng.° Ftal. ° de GTMAPP, e foram realizados 
conforme aprovado por DCRA-GTMAPP, porém o exemplar 
n°03 teve morte natural constatada, sendo assim foi realizado 
o plantio substitutivo por uma muda DAP 7,0 cm, e necessário a 
doação de 02 mudas compensatórias, sugerindo a conversão no 
FEMA., de acordo com o relatório de vistoria – atesto técnico 
n° 082/CLA-DCRA/2022, ás fls. 359/360 dos autos; 3 – que 
os plantios, estabelecidos na Cláusula Primeira, e na Cláusu-
la Sexta, realizados no endereço do TCA, foram vistoriados 
pelo Eng.° Ftal. ° de GTMAPP, e foram realizadas conforme 
aprovado por DCRA-GTMAPP, e as mudas estão em condições 
satisfatórias de desenvolvimento, de acordo com o relatório de 
vistoria – atesto técnico n° 082/CLA-DCRA/2022, ás fls. 359/360 
dos autos;4 – que a conversão de mudas em depósito no 
FEMA – Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, estabelecidos no relatório de vistoria – atesto 
técnico n° 082/CLA-DCRA/2022, foi recebido, de acordo com o 
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo – DA-
MSP nº 2022000094, ás fls.363/365 dos autos; 5 – que as áreas 
verdes e permeáveis, estabelecidas na Cláusula Oitava, foram 
vistoriadas, pelo Eng.° Ftal. ° de GTMAPP, e encontram-se em 
sua totalidade devidamente delimitadas, assim como a calçada 
verde, de acordo com o relatório de vistoria – atesto técnico n° 
082/CLA-DCRA/2022, ás fls. 359/360 dos autos; 6 – que o prazo 
de conservação e manutenção do manejo conforme determi-
nado no TCA: •dos plantios compensatórios, se estenderá até 
08/08/2022. A emissão do presente Certificado de Recebimento 
Provisório é efetuada tendo em vista a expedição do “Habite-
-se” ou Auto de Conclusão, nos termos do parágrafo único do 
artigo 10º da Lei Municipal nº10.365/87, atendendo, também, 
as ressalvas nºs 05 do Alvará de Execução de Edificação Nova 
n°2020/05872-00, emitido em 16/06/2020, às fls.313/317 dos 
autos.Quando da solicitação do Certificado de Recebimento 
Definitivo, o interessado deverá apresentar, ao fim do prazo 
de manutenção, relatório de conclusão do manejo arbóreo 
com as respectivas conservações efetuadas e previstas no TCA, 
devidamente documentado com fotos. Este trabalho deve 
ser realizado por profissional competente, com recolhimento 
de ART. Conforme concluiu a Assessoria da Coordenação de 
Licenciamento Ambiental, o compromissado cumpriu o projeto 
de compensação ambiental, dentro das especificações técnicas 
exigidas, não ficando isento das obrigações e responsabilidades 
previstas na Lei 10.365/87, bem como as previstas no TCA.

O documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, 
Rua do Paraiso, nº 387, 7º andar, mediante procuração 
com firma reconhecida ou cópia autenticada, ante ao 
agendamento prévio pelo telefone 5187-0365, o qual 
DEPENDERÁ DA CONFIRMAÇÃO PELO E-MAIL da ctca@
prefeitura.sp.gov.br ao e-mail fornecido pelo interessado.

 DEPTO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A 
POLÍTICAS PÚBLICAS

 COMUNICADO
Considerando os Regimentos Eleitorais das Eleições Unifi-

cadas dos Conselhos Gestores dos Parques – Regiões Norte, Sul, 
Leste e Centro-Oeste, publicados em Diário Oficial da Cidade, 
na data de 05/03/2022, respectivamente nas páginas 41, 42, 
43 e 44, ficam retificados em todos os Regimentos Eleitorais 
citados neste comunicado, o Título XII – Da Impugnação:

Onde se lê: Após a publicação da ata geral da eleição no 
Diário Oficial da Cidade – DOC o/a candidato/a interessado/a 
terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para impugnação do pro-
cesso, devendo protocolar o pedido na Secretaria do Verde e 
encaminhá-lo à Coordenação de Gestão dos Colegiados – CGC.

Leia-se: Após a publicação da ata geral da eleição no Diá-
rio Oficial da Cidade – DOC o/a candidato/a interessado/a terá 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso, 
devendo protocolar o pedido na Secretaria Municipal do Verde 
e do Meio Ambiente – Rua do Paraíso, n°387 – Paraíso – 1° 
andar – CGC - podendo também ser enviada no endereço de 
e-mail: conselhosgestoresparques@prefeitura.sp.gov.br .

 INFRAESTRUTURA URBANA E 
OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
COMUNIQUE-SE: LISTA 986

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UR-
BANA

ENDERECO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 165
Prezado (a) Senhor (a)
Em data de 22 de março de 2022 foi exarado do Processo 

SEI nº 6022.2021/0003199-0 o seguinte comunique-se; Solicito 
comunicar o interessado nos seguintes termos: " Face ao novo 
projeto apresentado, temos:

1 - O estaqueamento apresentado apresenta diferentes dis-
tâncias na planta das galerias projetadas. O estaqueamento do 
perfil apresentado está correto com as distâncias apresentadas 
pois apresenta as distâncias correspondentes às declividades 
calculadas, porém estas distâncias difere das apresentadas nas 
plantas e perfil. A memória de cálculo e o dimensionamento 
seguiu as distâncias reais dos estaqueamentos - isto acontece 
em todas as ruas envolvidas;

PARA A RUA ENG. CESTARI : No PV 1 - cota de topo do 
PV 1 mais rasa que a cota de fundo em planta e perfil - acre-
ditamos que a cota de topo real seja de 754,67 ao invés de 
745,67; 2 - A tubulação entre BL dupla e PV 1 deverá ser de 
0,60m porque recebe uma galeria de 0,60m. Nunca diminuimos 
os diâmetros de galerias de jusante; 3 - O PV5 em planta tem 
cota de 746,12 e não 747,12; 4 - do conjunto de bocas de lobo 
duplas com GI 749.65/753,98/752,16 parte uma galeria de 
0,60m , onde esta galeria se interliga ? a tubulação projetada 
de 0,50 m parece interromper esta galeria !!??!! Se esta galeria 
se interliga na galeria projetada, esta deverá apresentar o 
diâmetro de 0,60m;

PARA A AV. DR. EDUARDO COTCHING: 1 - No PV 2, se a BL 
dupla tem cota de fundo de 749,35, como se interliga na gale-
ria com cotas de fundo de 749,45 - mais rasa ?? recomendamos 
projetar uma nova boca de lobo dupla neste local; 2 - qual a 
cota de chegada da galeria de 0,50m no PV 2 ? Não se esque-
cer que como a galeria de jusante é de 1,00m de diâmetro , 
deverá existir um degrau neste ponto; 3 - As declividades reais 
nos trechos PV3 - PV8 -é de 0,032 m/m ao invés de 0,038m/m, 
PV8 - PV9 é de 0,0682 m/m ao invés de 0,076m/m e entre PV 
2 - PV9 é de 0,0063m/m ao invés de 0,0070m/m; 4 - a cota de 
chegada no PV 9 é de 745,96 e não 745,95 - há diferenças em 
planta x perfis 5 - a cota de topo do PV 9 é de 751,95 e não 
752,00 - há diferenças entre perfis; 6 - a cota de saída do PV 9 
é de 749,20 e não 749,21 - há diferenças entres perfis ;

PARA A RUA JORGE BITTAR: 1 - No PV 9 a cota de chegada 
é de 749,96 e não 749,95; 2 - como há diferenças de distân-
cias entre PV's, há diferenças de declividades, assim temos 
entre: PV9 - PV10 - 0,0488m/m declividade real ao invés de 
0,048m/m, PV10 - PV11 - 0,0048m/m declividade real ao invés 
de 0,0050m/m, PV11 - PV12 - 0,0089m/m declividade real ao 


